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ЗАПОВЕД
№ РД-04-84/19.03.2019 год.
На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) изречение пето и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции
„Земеделие”, във връзка със Заповед № РД-04-08/11.01.2019 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - гр. Видин, с която е одобрено споразумение за землището на с.
Войница, общ. Видин за стопанската 2018-2019г. и с оглед писмо изх. № РД-159 от 15.01.2019
г. до кмета на община Видин, и като взех определеното средно годишно рентно плащане по
начин на трайно ползване по общини, за землищата от област Видин,

НАРЕЖДАМ:
Определям цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в
размер на средното годишно рентно плащане, за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за
землището на с. Войница, общ. Видин, обл. Видин – 24.00 лева на декар, представляващи
имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени в Приложение 1 – Регистър на полските
пътища, неразделна част от настоящата заповед.
Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, ползвателите внасят в едномесечен срок от
издаването на настоящата заповед дължимата сума по банкова сметка на общината, а
именно:
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ВИДИН
Банка ДСК” ЕАД,
IBAN: BG03STSA93008400046000,
BIC CODE: STSABGSF, код за вид плащане 444200.
Във вр. с чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ, ползвателят на който са предоставени полските
пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници
през следващата стопанска година.
Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство с. Войница, общ. Видин и в
сградата на Общинска служба по земеделие – Видин . Същата да се публикува на интернетстраниците на община Видин и на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Видин.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс
– в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Капка Виткова – Гл.
директор на ГД „АР”, в Областна дирекция „Земеделие” – Видин.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Директор ОД “Земеделие” Видин:
/инж. агр. Емилиян Енчев/

